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  » بسم اّهللاٰ الرحمن الرحیم« 

  سواالت شیخ چراتیان ۴ یرسپاسخ به 

 ثحب لاور نیا و مهدب خساپ نایتارچ خیش طسوت هدش حرطم یتنعت تالاوس هب متشادن انب هک نیا اب

 تابثا ناشیا هب هدنب و دنتفرگ سامت هدنب اب زیزع ناتسود زا یکی بشید یلو ،منادیمن یقطنم ار

 خساپ ندید قاتشم یلیخ ناشیا هنافساتم اما ،تسین یقطنم نایتارچ خیش رظن دم لاور نیا هک مدرک

 دربن مباوخ بش ۳ تعاس ات هدنب ،دندش هتسکشلد هدنب طسوت در خساپ ندینش اب و ،دندوب ناشیا

 تبحم ،متفرگ میمصت تیاهن رد و متساوخ ریخ لاعتم یادخ زا ،مدوب متسود نیا یتحاران رکف رد و

 و قح نیب دنا هتسناوتن لاح هب ات هک یدارفا مهدیم رایسب لامتحا دنچ ره ،مزاس مدقم قطنم رب ار

.قیفوتلا ّهللاٰ ا نم و .تشاد دهاوخن یصاخ قیفوت مه همادا رد دیامنب تواضق لطاب  

مخاطب ـ از نظر  یبرا ندیآیم» إالَّ «موارد استثناء شده که بعد از  عرب اتیدر ادب ایآ -۱سؤال

ـ مجهولند که ب ریغ ایحکم  .)، دیده حیتوض لیتا بر مخاطب روشن شود؟ (با دل شودیم انیحکم 

 نیاست که ا ازین ،یاضاف ایاست  یقیسوره نور حق ۳۱ ی هیآثابت شود حصر در  نکهیا یبرا«

  ».ستیپاسخ داده شود، لذا خارج از موضوع ن سؤال

  جواب:

اضافی باشد یا حقیقی در هر دو صورت میتواند برای مخاطب معلوم باشد  رصحتفاوتی نمیکند که 

  یا مجهول، که در صورت معلوم بودن برای تاکید به کار رفته است.

آن در انحصار  شیاست که نما یزیفروج همان چ«: دیرا جواب داد» فروج«مراد از  -۲سؤال 

  .دیسورة معارج نمود ۳۰و  ۲۹ ةیو اشاره به آ» همسران است

که به آن  کندیسورة نور را معنا م ۳۱ ةیسورة معارج چگونه فروج در آ ۲۹ ةیفروج در آ )الف

  د؟یااشاره کرده

 جواب:

اند که فرج چیزی مختص به همسران است و ربطی به ابدای زینت در مقابل در این حد به ما میفهم

  عمو و دایی و داماد ندارد، همین مقدار برای این بحث کافی است.

  که محافظت از آن الزم است؟ ستیفروج چ یباألخره معنا ب)

  جواب:



 

٢ 

 

را در قسمت الف سوال شما را خارج از بحث ابدای زینت نزد عمو و دایی و داماد میدانم و دلیل 

  ذکر نمودم.

آن را در انحصار  شیبا مقاربت ندارد و شما نما یفروج مالزمت شینما نکهیبا توّجه با ا ج)

استفاده  گرید اتیآ ای هیآ نیهمسران را چگونه از ا نینحوة جواز مقاربت ب د،یاهمسران دانسته

  د؟یکنیم

  جواب:

 ». دخلتم بهن«ر عباراتی مانند: از لفظ نکاح این معنا فهمیده می شود و همینطو

مادر، دختر، خواهر، « بدون شهوِت مرد با یهاستدالل به جواز مصافحه و معانق هنحو -۳سؤال 

  .دییرا مرقوم فرما» خود هعّمه و خال

  جواب:

  اصل بر حلیت است، هنگان نبود مانع شرعی اصل جاری میشود.

 انیب ست،ین کسانینور  هسور ۳۱ ةیر موارد آد نتیابداء ز همحدود نکهیبا توّجه به ا -۴سؤال 

  آنها مخصوصاً در کنار نام شوهر به چه منظور است؟

  جواب:

  بوده است. ابداء زینتجواز در مقام بیان تمام موارد 

 یفنّ  یااست؟ ظاهراً نکته» مصافحه به قصد شهوت، از توابع خاّص ازدواج«: دیفرمود -۵سؤال 

  .دییمرقوم فرما حیجمله از فهم ما خارج است. لطفاً توض نیا یمعنا یول دیکن انیب دیخواهیرا م

  جواب:

لذتجویی شهوانی در هر مرتبه ای از مراتبش نسبت به این افراد حرام است به همین دلیل در مقابل 

  .»فما استمتعتم«میفرماید » ال تنکحوا«

در بر  زیاست که فروج را ن یزیچ آن«: دیجواب داد» َعْوَراِت النَِّساءِ «در مورد مراد از  -۶سؤال 

  ست؟یکه فروج را در بر دارد چ »یزیچ«آن  دییلطفاً بفرما» دارد

  جواب:

  این سوال را نیز خارج از مبحث میدانم زیرا عمو و دایی و داماد طفل نیستند.



 

٣ 

 

وجود دارد،  ییچنانچه استثنا«.) دییبفرما لیاست؟ (با دل زیازدواج با نامحرم جا ایآ -۷سؤال 

  ».دییمرقوم فرما زین را نآ

  جواب:

جایز نیست، مثال خواهر زن، زن » مصطلح حوزوی که قبال ذکر شد« یمنامحر رهازدواج با 

فال تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره ... ان تجمعوا بین االختین « شوهردار، زن سه طالقه. دالئل:

کتاب اّهللاٰ علیکم و احل لکم ما وراء «دلیل:  در مورد غیر اینها حالل است، ...».... المحصنات من النساء 

  »ذلکم

َال ُیْبدِیَن «... و ...» َال ُیْبدِیَن زِیَنَتُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها «... سورة نور آمده:  ۳۱ ةیدر آ -۸سؤال 

  .»..ُبُعوَلتِهِنَّ أَْو آَبائِهِنّ زِیَنَتُهنَّ إِالَّ لِ 

در بخش دوم، ابداء  دییشده که معلوم است. بفرما نتیز از ابداء ینه ه،یدر بخش اّول آ )الف

  .)دییثابت فرما لیمباح. (با دل ایمستحّب  ای، واجب است »إِالَّ «موارد بعد از  یبرا نتیز

  جواب:

یا وجوب  ده استحبابو استفا استفاده میشود (یعنی حرام نیست) این آیه تنها اباحه به معنی عام از

  یه خارج است.آ نیااز داللت  تهارک ای

ابداء  یوقت رایز ست؛ین» َما َظَهَر ِمنَْها«مبارکه،  هیدر قسمت دوم آ نتیقطعاً مراد از ابداء ز ب)

خواهد بود.  زیجا» إِالَّ «موارد بعد از  یبرا یاُول قیباشد، به طر زینامحرم جا یآن مواضع برا

، »إِالَّ «بعد از  هشد رافراد ذک یبرانبوده،  زیکه ابدائش جا ی، تمام مواضع»إِالَّ «با لفظ  ایحال آ

  خواهد شد؟ زیجا

  جواب:

  ذکر نمودید که با هم مساوی نیستند. ٤خیر، در سوال 

َجالِ « دیق ایآ الف) -۹سؤال  الَّذِیَن َلْم َیْظَهُروا « دیو ق» التَّابِِعین« یفقط برا» َغْیرِ أُولِي اْإلِْرَبةِ ِمَن الرِّ

ْفل« یفقط برا» َعْوراِت النَِّساءِ  َعَلی   آمده است؟» الطِّ

  جواب:

  احزاب است.  ٥٥بله، قرینه واضح بر آن ذکر نشدن این قیود در آیه 

ْفل«و » التَّابِِعین«موارد ماقبِل  ایآ ب)   ندارند؟ یو شرط دیق» الطِّ



 

٤ 

 

  جواب:

  طبیعتا اگر زنی بفهمد پدرش نظر سوء به او دارد باید در مقابل پدر هم حجاب بگیرد.

مادر، دختر، خواهر، «قائل به حرمت مؤّبد ازدواج مرد با  یاساساً جنابعال ایآ الف) -۱۰سؤال 

  »دیپاسخ ده ریخ ایفقط با بله « د؟یهست» عّمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر

  جواب:

  بله

استدالل  هنحو د،یکه قائل به حرمت مؤّبد ازدواج مرد با موارد فوق الّذکر هست یدر صورت )ب

  د؟ییمرقوم فرماخود را 

  جواب:

وقتی آیه میفرماید با مادر ازدواج نکن، این عنوان مادر بودن که تا انتهای عمر انسان از بین نمیرود، 

  بنابرین حرمت ازدواج هم از بین نمیرود، در مورد باقی موارد مذکور نیز همچنین.

 شودیم ای، ساکت باشد، آاز احکام یحکم انیدر ب میقرآن کر اتیاز آ یاهیاگر آ الف) -۱۱سؤال 

  را ثابت کرد؟ یکه مخالف ندارد، حکم یتیبر اساس روا

  جواب:

  اگر روایت صحیح باشد مانعی ندارد.

استناد کرد و خودش قائل شد  یاهیبه آ یحکم تیحلّ  ایدر صدد اثباِت حرمت  یاگر شخص )ب

را که او مرادش  یتیحلّ  ایحرمت  یگریشخص د یحکم ساکت است، ول نیا انیدر ب هیآ نیکه ا

حکم است،  انیمّد نظرِ او ساکت از ب هیآ نکهیبخاطر ا شودیم ایاثبات کرد، آ گرید یاهیبود، با آ

  را از داللت خارج کرد؟ گرید هیآ

  جواب:

  سوال مفهوم نیست لطفا با مثال واضح نمایید.

  


